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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

               VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 

Încheiat azi, 30 octombrie 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al oraşului Valea lui Mihai, convocată în baza Dispoziţiei Primarului oraşului 

Valea lui Mihai, nr.164/2019. Sunt prezenţi toţi cei 17 consilieri locali în funcţie și dl. 

Nyako Iozsef – Primar al oraşului Valea lui Mihai, d-na Todor Maria – Secretar general 

al Oraşului Valea lui Mihai, dl. Rencz Csaba – responsabil mass-media şi d-na Suto Eva 

din ERINTO. 

 

Dl. Torda Imre-Istvan – preşedinte de şedinţă îi salută pe cei prezenţi supune 

la vot proiectul Ordinii de zi al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Valea 

lui Mihai, care se aprobă în unanimitate adoptându-se Hotărârea nr.73/30 octombrie 

2019,  care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.  

 

Pct.2 de pe Ordinea de zi: Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din 25 

septembrie 2019 – se aprobă în unanimitate, adoptându-se Hotărârea nr.74/30 

octombrie 2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.3 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Valea lui 

Mihai nr. 9/P.H. din 17 oct.2019 

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat.  

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – consilier local: solicită ca în denumirea comisiei 

să fie introdus şi cuvântul culte în atribuţii apare şi activitate cultelor, dar în denumire 

nu – ar trebui corelat. Este la fel de importantă această activitate ca şi educaţia sau 

sportul. 

D-na Todor Maria – secretar: nu pot fi cuprinse toate activităţile în 

denumirea comisiilor, ar fi nişte denumiri kilometrice, la sfârșit după enumerarea 

atribuţiilor apare şi sintagma orice alte atribuţii. Propunerea iniţiatorului a fost tocmai 

de a nu avea denumiri atât de lungi. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: am eliminat din denumirea comisiei şi agricultura, 

nu pentru că nu este importantă dar în acestui domeniu decidem pre puţin, dar ca 

domeniu de activitate rămâne în sarcina comisiei de specialitate. Trebuie să vă axaţi pe 

domeniile de activitate nu pe denumirea comisiei. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere 

(dl. Baricz-Nanasi ferenc – consilier local), adoptându-se Hotărârea nr.75/30 

octombrie  2019 care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 
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Pct. 4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal pentru Construire staţie de bază pentru servicii de comunicaţii 

electronice – antene telefonie mobilă 3G în intravilanul loc. Valea lui Mihai, jud. 

Bihor, beneficiar SC RCS & RDS S.A, nr.10/P.H. din 21 octombrie 2019. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat.  

Nu sunt discuţii cu privire la proiectul de hotărâre iniţiat. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr. 76/30 octombrie  2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal pentru Construire complex comercial P+E parţial, amenajări 

exterioare şi amplasare firme luminoase, demolare casă de locuit,  beneficiar S.C. 

GOURMET CATERING & RETAIL S.R.L., nr.11/P.H. din 21 octombrie 2019.  

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat.  

Dl.  Toth Ferenc-Csaba - consilier local: era vorba că această firmă va 

cumpăra imobilul în care a funcţionat grădiniţa pe str. Erkel Ferenc, care este situaţia? 

Dl. Nyako Iozsef – primar: intenţia noastră ar fi fost să cumpărăm imobilul de 

pe Calea Revoluţiei unde a funcţionat grădiniţa fostului CAP – în prezent retrocedat 

moştenitorului fostului proprietar o doamnă ca locuieşte în Israel. Ministerul 

Învăţământului ne permite să demolăm clădirea de pe str. Erkel Ferenc, dar nu este de 

acord cu scoaterea din baza materială a învăţământului a terenului aferent acestei clădiri, 

nu am reuşit să întocmim documentaţia pentru cumpărarea noului imobil, deoarece 

proprietarul fiind în Israel reuşim foarte greu să comunicăm cu această persoană. Este 

reprezentată de către o doamnă avocat din Bucureşti, dar nu o reprezintă cum trebuie, 

imobilul nu este supus impunerii, nu plăteşte impozit de ani de zile, nici d-na avocat nu 

poate comunica cu proprietara, motiv pentru care această problemă pe care am contat de 

a primi avizul Ministerului Educaţiei pentru schimbarea destinaţiei cu condiţia să 

asigurăm un alt imobil în locul celui de pe strada Erkel Ferenc. Dacă reuşim să 

achiziţionăm din fonduri proprii noua clădire, firma ar extinde acel complex comercial 

cu un magazin Flanco. Terenul de pe str. Erkel nu este suficient pentru o nouă 

construcţie de grădiniţă pentru că nu rămâne teren liber de 75 %, dar pe Calea 

Revoluţiei terenul este mai mare, dar din păcate vedem că nu sunt nici copii suficienţi. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr.77/30 octombrie  2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 6 de pe Ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal pentru Construire hale de producţie şi depozitare regim P+1,  

beneficiar S.C. FINPROJECT ROMÂNIA S.R.L., nr.12/P.H. din 21 octombrie 2019 

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat. Societatea se confruntă de mult cu drumurile pe care se transportă 

marfa, de mult au vrut să se mute lângă şosea, vor înfiinţa şi noi locuri de muncă prin 

această extindere, este vorba de un teren de peste 3 ha. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr.78/30 octombrie  2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 



3 

 

Pct. 7 de pe Ordinea de zi:  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal pentru Construire spălătorie auto cu autoservire,  beneficiar S.C. 

IMOBILIEN VARGA S.R.L., nr.13/P.H. din 21 octombrie 2019 

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat. Nu sunt discuţii cu privire la proiectul de hotărâre iniţiat. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr.79/30 octombrie  2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.8: Proiect de hotărâre nr.14/PH/21 octombrie 2019 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate actualizată pentru 

realizarea investiţiei: „Canalizare apă menajeră pe străzile: Kossuth Lajos, Erkel 

Ferenc, Deak Ferenc, Arany Janos, Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor, Dr. Cozac 

Ludovic, Iosif Vulcan, Lucernei, Jozsef Attila, Kodaly Zoltan, Horea, Orban Balazs, 1 

Decembrie, Bartok Bela, Bocskai Istvan, Charles Darwin, Crişan, Korosi Csoma 

Sandor, Zrinyi Miklos, Mihai Eminescu, Octavian Goga, Stejarului, Lalelelor, 

Konrad Roentgen, I.L. Caragiale, Salcâmului, Danko Pista, Ştrandului, II. Rakoczi 

Ferenc din Oraşul Valea lui Mihai, judeţul Bihor”. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat. În aplicarea OUG nr. 114/2018 se modifică indicatorii economici, sunt 

două scenarii în funcţie de materialul folosit. Am primit aseară o veste bună, de la 

Consiliul de prognoză, prin Fondul Național de Investiţii vom primi 35 milioane lei care 

acoperă întreaga lucrarea de canalizare şi retehnologizarea tratării apei potabile.  

Investiţia care se derulează în oraş este prin PNDL, sperăm că vom primi întreaga sumă 

pentru care s-a încheiat Convenţia. La începutul anului au lucrat mai greoi pentru că nu 

a fost aprobat nici bugetul de stat şi nici implicit bugetul local. Din cele 30 de străzi, 

sunt 6 străzi care sunt cuprinse în proiectul de mobilitate, care urmează să fie asfaltate, 

dar cu condiţia să se facă canalizarea. Cu proiectul de mobilitate suntem în grafic. SF l-

am finanţat noi, dar documentaţia tehnică şi executarea va fi finanţată prin PNDL – 

proiectul trebuie finalizat până în anul 2022. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr.80/30 octombrie  2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.9 de pe Ordinea de: Proiect de hotărâre nr.15/PH/21 octombrie 2019 

privind rectificarea bugetului Oraşului Valea lui Mihai, pe anul 2019. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr.81/30 octombrie  2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct. 10 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr.16/P.H./22 octombrie 2019, 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului Oraşului Valea lui Mihai şi al Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor – Valea lui Mihai. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: prezintă Referatul de aprobare la proiectul de 

hotărâre iniţiat. Funcţia publică de conducere de secretar conform Codului 

Administrativ, devine secretar general, iar persoanele cu funcţie publică de execuţie din 

cadrul compartimentului achiziţii publice devine consilier achiziţii publice. De 
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asemenea trebuie să înfiinţăm încă un post de auditor – consider că şi unul este prea 

mult, o altă propunere este de transformare a postului de administrator piaţă din ½ 

normă, cu normă întreagă şi va administra şi noua sală de sport, precum şi bazinele de 

înot ce se construiesc pe teritoriul fostului ştrand. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – Viceprimar: având în vedere prevederile Codului 

Administrativ, propun înfiinţarea unui post de consilier al viceprimarului nu pentru că aş 

avea nevoie de consilier, dar nu modificăm organigrama în fiecare lună, poate viitorul 

viceprimar va avea nevoie de consilier – propunerea supusă votului – se aprobă în 

unanimitate, se va introduce postul de consilier în cabinetul viceprimarului. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr.82/30 octombrie  2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.11 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr.17/P.H. din 22 octombrie 

2019 privind prelungirea, respectiv rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă tip 

A.N.L. 

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă Referatul de aprobare la 

proiectul de hotărâre iniţiat. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr.83/30 octombrie  2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.12 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr.18/PH/22 octombrie 2019 

privind prelungirea şi rezilierea unor contracte de închiriere locuinţă socială şi 

repartizarea unor locuinţe sociale.  

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar: prezintă Referatul de aprobare la 

proiectul de hotărâre iniţiat. Propun introducerea şi discutarea unei cereri de prelungire a 

contractului de închiriere depusă de d-na Kulcsar Agnes. S-a epuizat lista de priorităţi, 

se va întocmi lista şi va fi supusă aprobării pentru anul 2020. 

Proiectul de hotărâre supus votului, se aprobă în unanimitate, adoptându-se 

Hotărârea nr.84/30 octombrie  2019 - parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

 

Pct.13 de pe Ordinea de zi: Diverse:  

COMISIA I: Dl. Krizsan Csaba – preşedintele comisiei; au fost analizate 

două cereri, după cum urmează: 

1. Comuna Tarcea prin primar – solicită predarea în administrare temporară a 

drumului comunal spre Galoşpetreu, jumătate se află pe teritoriul oraşului 

Valea lui Mihai - ar dori să modernizeze din fondurile lor – comisia 

propune aprobarea solicitării. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: drumul a fost măsurat s-a întocmit documentaţia 

cadastrală trebuie intabulat – realitatea nu corespunde cu ce avem în inventarul 

domeniului public, lucrarea nu a fost terminată pentru a iniţia proiectul de hotărâre, 

urmează să întocmim proiectul de hotărâre pentru o altă şedinţă,  

2. Locuitorii de pe strada Zărandului solicită modernizarea drumului spre 

această stradă. 

Dna Nemeth Elvira-Iboyo – consilier local: când s-au scos pietrele de pe 

Bethlen Gabor s-au dus pe drum, au fost împrăştiate cca 10 grămezi, restul este pe 

marginea drumului. 
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Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar:  sunt grămezi în care sunt pietre mari – 

se vor scoate aceste pietre de dimensiuni mai mari şi restul se va împrăştia, începem de 

mâine această acţiune. Eu nu pot să fac altceva, din lipsă de fonduri. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: va fi lansat un proiect european prin care prioritară 

va fi modernizarea drumurilor spre periferie, ferme, etc. 

 

COMISIA II. Dl. Chiş Gheorghe-Cristian – preşedintele comisiei: nu au fost. 

 

COMISIA III. Dl. Torda Imre-Istvan – preşedintele comisiei: nu au fost. 

 

COMISIA IV – D-na Gabor Eva – preşedintele comisiei: până la data de 21 

nov.  trebuie să trimitem la Inspectoratul şcolar judeţean Reţeaua şcolară pentru anul 

şcolar 2020-2021 solicităm ca până la data de 14 noiembrie. să fie depuse propunerile la 

comisia de specialitate. 

Dl. Csengeri Csonogr – consilier local: la Şcoala Gimnazială Zelk Zoltan 

consiliul de administraţie astăzi a aprobat propunere de, urmează să ajungă şi la Dvs. 

Dl. Baricz-Nanasi Ferenc – în faţa şcolilor nu sunt indicatoare de semnalizare 

a trecerilor de pietoni.  

Dl. Karsai Jozsef-Attila – viceprimar:  ieri au fost vopsite trecerile de pietoni 

şi montate indicatoare, pe DN aşteptăm acordul poliţiei rutiere şi se vor monta şi în faţa 

Liceului şi a şcolii de pe str. Marton Aron, după ce vom obţine avizul. 

Dl. Nyako Iozsef – primar: s-a afişat spre dezbatere publică proiectul de 

hotărâre de acordare a facilităţilor de anulare a accesoriilor pentru debitele restante până 

la 31 decembrie 2018, dacă contribuabilii în cauză îşi achită debitul restant până la 

această dată. Proiectul de hotărâre va fi introdus pe Ordinea de zi a şedinţei din luna 

noiembrie a.c. 

La Şcoala gimnazială în cadrul şedinţei consiliului de administraţie, dl. 

Csengeri Csongor a predat funcţia de director, dl. Varga Robert – profesor de istorie, a 

fost numit în funcţia de director. Vom sprijini în continuare şcoala gimnazială, în limita 

posibilităţilor. Dl. Csengeri şi-a dat demisia de bună-voie, a fost decizia dânsului. 

Dlş. Chiş Gheorghe Cristian – consilier local: OUG a fost publicat pentru 

debitorii care au restanţe la bugetul de stat, pentru contribuabilii datori la bugetul local 

se aplică prin procedură aprobată de consiliile locale, în prezent proiectul de hotărâre 

este publicat spre dezbatere publică, urmează să fie supus aprobării plenului într-o altă 

şedinţă. Am propus iniţierea proiectului de hotărâre, pe considerentul că sunt mulţi 

debitori care probabil nu vor achita niciodată aceste accesorii şi noi vom rămâne în 

continuare cu restanţe. Cei care solicită acordarea facilităţii, trebuie să-şi achite debite 

până la data depunerii cererii.  

Dl. Csengeri Csongor – consilier local: mi-am dat demisia strict din cauza 

stării de sănătate. 

Nefiind alte probleme şedinţa se ridică. Drept pentru care s-a încheiat 

prezentul proces-verbal. 

           

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR GENERAL,  

        Torda Imre-Istvan                                          Todor Maria  

 


